
STADGAR  FÖR  DEN  IDEELLA  FÖRENINGEN  KONSTMUSIKSYSTRAR  

  

Stadgar  för  den  ideella  föreningen  Konstmusiksystrar  med  hemort  i  Stockholm.  Bildad  den  5  

oktober  2015.  Stadgarna  fastställda  på  årmöte  den  7  november  2018.  
  

1  §  Föreningens  form  och  ändamål  

Konstmusiksystrar  är  en  fristående,  partipolitiskt  och  religiöst  obunden  kulturförening.  

Föreningen  är  separatistisk  för  kvinnor,  transpersoner  och  icke-binära.  Den  arbetar  

demokratiskt  och  tar  avstånd  från  all  form  av  förtryck.    

  

Föreningen  har  till  främsta  uppgift  att  främja  tonsättare,  kompositörer  och  
ljudkonstnärer  som  definierar  sig  som  kvinnor,  transpersoner  eller  icke-binära.  
Konstmusiksystrars  mål  är  att  påverka  konstmusik-  och  ljudkonstscenen  så  att  de  på  sikt  kan  

bli  helt  jämställda.  Föreningen  ska  jobba  kollektivt  och  demokratiskt  samt  motverka  

konkurrens  mellan  kvinnor,  transpersoner  och  icke-binära  inom  fältet  konstmusik  och  

ljudkonst.  Konstmusiksystrars  arbete  sker  där  det  gagnar  majoriteten  av  föreningens  

medlemmar  bäst.  Föreningens  arbete  får  på  intet  sätt  gå  före  fysisk  eller  psykisk  hälsa.    

  

2  §  Medlemskap  

Föreningen  är  öppen  för  kvinnor,  transpersoner  och  icke-binära  så  länge  de  godtar  

föreningens  målsättning  och  förbinder  sig  att  följa  föreningens  stadgar.  För  att  bli  medlem  i  

föreningen  måste  personen  skrivas  in  i  Konstmusiksystrars  Lista  och  tillgodose  de  krav  som  

därigenom  följer.  

  

Personen  ska  definiera  sig  själv  som  kvinna,  transperson  eller  icke-binär,  personen  ska  anse  

och  ansvara  för  att  dennes  skapande  faller  inom  fältet  konstmusik  eller  ljudkonst.    
  

3  §  Styrelsen  

Styrelsen  består  av  minst  en  ordförande  samt  kassör  och  ledamot.  Minst  två  gånger  per  år  

kollar  styrelsen  av  med  vederbörande  hur  dem  har  det  på  sina  poster.  Detta  för  att  värna  om  

styrelsemedlemmarnas  allmänna  hälsa.    

  

4  §  Styrelsens  uppgifter  

Styrelsen  företräder  föreningen,  bevakar  dess  intressen  och  tillhandahar  dess  

angelägenheter.  Styrelsen  beslutar  å  föreningens  vägnar  såvida  inte  annat  föreskrivs  i  dessa  

stadgar.  Styrelsen  ska  verkställa  beslut  fattade  under  årsmötet,    godkänna  

projektansökningar  eller  liknande  som  föreningen  ställer  sig  bakom,  handha  föreningens  
ekonomiska  angelägenheter  och  föra  räkenskaper,  samt  avge  årsredovisning  till  

årsstämman  för  det  senaste  räkenskapsåret.  Styrelsen  sammanträder  när  ordföranden  

finner  det  erforderligt  eller  om  minst  två  styrelseledamöter  begär  detta.  

Styrelsen  är  beslutsför  då  minst  hälften  är  närvarande.  Styrelsebeslut  fattas  med  enkel  

majoritet.  Vid  lika  röstetal  gäller  den  mening  ordföranden  biträder,  dock  sker  avgörandet  vid  

val  genom  lottning.  

Föreningens  firma  tecknas  av  samtliga  ordninarie  styrelsemedlemmar.     

  

Sign.:  ________________________________________  



5  §  Räkenskaper  

Räkenskapsår  ska  vara  kalenderår.  

Styrelsens  årsredovisning  ska  överlämnas  till  föreningens  revisor.  

  

6  §  Revisorer  

Styrelsens  förvaltning  ska  årligen  granskas  av  en  på  årsmötet  utsedd  revisor.  

  

7  §  Årsmöte  

Ordinarie  årsmöte,  vilket  är  föreningens  högsta  beslutande  organ,  hålls  årligen  på  tid  och  

plats  som  styrelsen  bestämmer.  Kallelse  ska  avsändas  till  alla  medlemmar  senast  en  månad  

före  ordinarie  årsmöte  och  två  veckor  före  extra  årsmöte.  Alla  medlemmar  kan  komma  med  

motioner  till  årsmötet.  Alla  medlemmar  kan  väljas  in  i  styrelsen.    

  

Vid  ordinarie  årsmöte  ska  följande  ärenden  behandlas:  

  

1.  Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  mötet    

2.  Fastställande  av  röstlängd  för  mötet.  

3.  Val  av  protokolljusterare  och  rösträknare.    

4.  Fråga  om  mötet  har  utlysts  på  rätt  sätt.   

5.  Fastställande  av  dagordning.   

6.  a)  Styrelsens  verksamhetsberättelse  för  det  senaste  verksamhetsåret.  

        b)  Styrelsens  förvaltningsberättelse  (balans-  och  resultaträkning)  för  det  senaste  

                verksamhets-  och  räkenskapsåret.  

7.  Revisionsberättelsen  för  verksamhets  och  räkenskapsåret.  

8.  Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  den  tid  revisionen  avser.  

9.  Fastställande  av  ev.  verksamhetsplan  och  behandling  av  budget  för  det  kommande  

verksamhets  och  räkenskapsåret.  

10.  Val  av  ordförande/-n  och  kassör/-er  i  föreningen    

11.  Val  av  övriga  styrelseledamot/-möter  och  suppleant/-er  

12.  Val  av  revisorer    

13.  Behandling  av  styrelsens  förslag  och  inkomna  motioner.  

14.  Övriga  frågor.  

  

Årsmöteshandlingarna  skall  finnas  tillgängliga  för  medlemmarna  senast  en  månad  efter  

årsmötet.  Ordförande-  och  kassörsposten  kan  bytas  efter  6  månader  om  den  som  innehar  

någon  av  dessa  poster  ber  om  det.  Då  ersätts  den  av  en  person  som  styrelsen  finner  

lämplig.    

  

8  §  Extra  årsmöte  

Extra  årsmöte  hålls  när  styrelsen  eller  revisorerna  finner  att  det  är  nödvändigt  eller  när  minst  

1/10  av  föreningens  medlemmar  kräver  detta  genom  en  skriftlig  begäran  till  styrelsen.  Av  

begäran  ska  framgå  det  eller  de  ärenden  som  medlemmarna  vill  att  mötet  ska  behandla.  På  

extra  årsmöte  får  endast  de  ärenden  som  angivits  i  kallelse  behandlas.  

  

  

Sign.:  ________________________________________  



  

  

9  §  Medlemsmöte  

Förutom  årsmötet  kan  medlemsmöte  och  träffar  utlysas  av  alla  medlemmar  så  länge  de  har  

styrelsens  godkännande.    

  

10  §  Rösträtt  

Vid  årsmöte  har  varje  medlem  en  röst.  Rösträtten  är  personlig  och  kan  utövas  genom  

ombud.    

  

11  §  Beslut,  omröstning  och  beslutsmässighet  

Beslut  fattas  med  bifallsrop  eller  om  så  begärs,  efter  omröstning.  

Omröstning  sker  öppet,  utom  vid  val  där  sluten  omröstning  ska  äga  rum  om  någon  begär  

detta.  Beslut  fattas,  såvida  dessa  stadgar  ej  föreskriver  annat,  med  enkel  majoritet.  Vid  lika  

röstetal  gäller  den  mening  som  ordföranden  biträder,  vid  val  sker  dock  avgörandet  genom  

lottning.  Ledamot  av  styrelsen  får  inte  delta  i  beslut  om  ansvarsfrihet  för  förvaltningsåtgärd  

för  vilken  denne  är  ansvarig,  inte  heller  vid  val  av  revisor.  Mötet  är  beslutsmässigt  med  det  

antal  röstberättigade  medlemmar  som  är  närvarande  på  mötet.    Det  går  även  att  rösta  via  

internetbaserad  kommunikation.  Styrelsen  har  befogenhet  att  besluta  och  bestämma  om  alla  

olika  typer  av  bankärenden  på  både  årsmöte  och  styrelsemöten.    

  

12  §  Regler  för  ändring  av  stadgorna  

För  ändring  av  dessa  stadgar  krävs  beslut  av  årsmöte  med  minst  2/3  av  antalet  angivna  

röster.  Förslag  till  ändring  av  stadgorna  får  ges  såväl  av  medlem  som  styrelse.  

  

13  §  Utträde  

Medlem  som  önskar  utträda  ur  föreningen  ska  skriftligen  anmäla  detta  till  styrelsen  och  

anses  därmed  omedelbart  ha  lämnat  föreningen.  

  

14  §  Uteslutning  

Medlem  får  inte  uteslutas  ur  föreningen  av  annan  anledning  än  att  den  motarbetat  

föreningens  verksamhet  eller  ändamål,  eller  uppenbarligen  skadat  föreningens  intressen.  

Fråga  om  uteslutning  får  inte  avgöras  förrän  medlem  fått  del  av  de  omständigheter  som  

föranlett  att  medlemskapet  ifrågasätts.  Beslut  om  uteslutning  får  inte  fattas  förrän  

medlemmen  fått  tillfälle  att  yttra  sig  inom  viss  av  föreningsstyrelsen  angiven  tid,  minst  en  

vecka.  I  beslutet  ska  skälen  för  uteslutning  redovisas.  Beslutet  ska  tillställas  den  berörde  

inom  en  vecka  efter  beslutet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sign.:  ________________________________________  



15  §  Upplösning  av  föreningen  

För  upplösning  av  föreningen  krävs  beslut  av  årsmöte  med  minst  2/3  av  antalet  avgivna  

röster.  Om  föreningen  upplöses  ska  föreningens  tillgångar  överlämnas  till  välgörande  

ändamål  och  föreningens  dokument  förvaras  av  den  sista  sekreteraren.  

Kopia  av  det  årsmötesprotokoll  som  innehåller  beslut  om  föreningens  upplösning  ska  

därefter  sändas  till  skattekontoret  för  avregistrering  av  föreningen.    

  

Dessa  stadgar  har  antagits  nedanstående  dagar,  betygar:  

  

  

Ordförande  

  

Sign.:__________________________________  Ort__________________  den  ____  /  ____  

  

Namnförtydligande__________________________________  

  

  

Kassör  

  

Sign.:__________________________________  Ort__________________  den  ____  /  ____  

  

Namnförtydligande__________________________________  
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